Årsmelding 2021

Romssa Sámi Searvi - NSR
Tromsø sameforening - NSR

Årsmelding 2021
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR er et lokallag av Norgga Sámiid Riikkasearvi /
Norske Samers Riksforbund (NSR), som er et nasjonalt forbund av lokale sameforeninger. For nærmere
informasjon om forbundet, se www.nsr.no.
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR ble stiftet i 1969 og er dermed en av de eldste
sameforeningene i Norge. For nærmere info se https://nsr.no/sameforeninger/romssa-sami-searvi/
Foreningens formål er:
a)
Å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter.
b)
Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i Tromsø.
c)
Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø.
d)
Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget.
I årsmeldingen, som omfatter perioden fra foreningens utsatte ordinære årsmøte 23. mars 2021 til
ordinært årsmøte 24. mars 2022, synliggjør styret hvordan de ulike formål er fulgt opp.

Covid-19 restriksjoner
Vi har også dette året hatt store begrensninger i virksomheten pga koronaviruset har lagt store
begrensninger på virksomheten. Årsmøte, styremøter og valgmøter har vært digitale eller hybride, og vi
har hatt et minimum av aktivitet det siste året.

Styret og andre årsmøtevalgte verv
Styret har i årsmøteperioden bestått av:
○ leder:
Hilde Pedersen
○ nestleder:
Øystein Oldervoll
○ sekretær:
Lene Antonsen
○ styremedlem:
Tiina Portti, trakk seg 2. september
○ styremedlem:
Hanne Lille
○
○
○

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Anton Petter Hauan
Karen Anette Anti
Rita Lindvall, har møtt i styret og hatt hovedansvar for kurs fra
september 2021.

●

Revisorer:

Camilla Brattland og Niko Valkeapää

●

Valgkomité:

Raimo Valle som leder,
Sauli Guttorm og Marit Anne Hauan
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Styrets arbeid
Siden årsmøtet 23. mars 2021 har styret hatt 15
styremøter og behandlet 69 saker. Styret har
også løpende kontakt utenom styremøtene, bl.a.
på Messenger og epost.
Varamedlemmene til styret har fått samme info
som de ordinære medlemmer, og også vært
invitert og til stede på styremøter, noe vi ser som
positivt og nyttig når de må tre inn ved forfall.
Det har i denne perioden ikke vært kulturutvalg.
Styreleder, nestleder og andre styremedlemmer
har også hatt møter med eksterne parter i løpet
av året, i forbindelse med ulike saker.

Samekafé
Romssa Sámi Searvi har bare arrangert en
samekafé i denne perioden, pga
koronarestriksjoner. Kafeen blei holdt lørdag 9.
oktober på Koselig kafe med 9 gjester. Lene
hadde ansvaret for denne.

Kurs
Vi arrangerte kurs i veving av komagband
(njuikkuheapmi) med Anna Ciućka Sjursen som
lærer. Det var 10 deltakere, kurset blei holdt på
Árdna og var en suksess. SOL var
med-arrangør. Rita, Hilde og Lene tok ansvaret
for kurset.

Medlemsmøter
Vi har ikke arrangert medlemsmøter i denne
perioden, pga koronarestriksjoner.

Andre arrangement
Vi inviterte gruppelederne fra kommunestyret
til spontan kakefest foran Rådhuset for å feire
den nye samarbeidsavtalen mellom Tromsø
kommune og Sametinget, på formiddagen
fredag 28. mai. Fra styret deltok Hilde,
Øystein, Lene, pluss Runar. I tillegg kom tre
andre medlemmer pluss et par andre samer.
Vi fikk nyhetsoppslag i Ávvir, Nordlys og
iTromsø.

Vi inviterte Hans Ragnar Mathisen til å ha
omvisning i sin utstilling "ČSV terra cognita" på
Tromsø kunstforening lørdag 16. oktober. Det
deltok ca 20 personer, og vi serverte kaffe og
tørkakjøtt. Hanne og Hilde tok ansvar for dette
arrangementet.
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Vi har planlagt duodji-lan-helg med fire
duodjikurs 1.–3. april på Kongsbakken
videregående skole. Kursene: sying av enkel
luhkka med Jorunn Løkvold, flammefletting med
Edel Olsen, kaffepose med Vilde Guttormsen og
veiledning i frynsing av sjal med Lill-Tove
Fredriksen, og i tillegg Bli med bli
ferdig-bargobádji. Duodjeinstituhta og SOL er
samarbeidspartnere på dette.
Vi har planlagt helgekurs i skinngarving, med Pia
Jannok, 16.–19. juni på UiT campus-område.
Her gjenstår det mye søknadsskriving,
planlegging og organisering.
Sist høst tok Rita Lindvall ansvar for
kursplanlegging, og hun har gjort en stor jobb
med å skaffe oversikt og lage systemer som vi
trengte. Lene og Hilde har også vært med på
dette.
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Sametingsvalget
2021 var et valgår og mye av aktiviteten vår
var knyttet til valgarbeid.
Kretsvalgstyret for NSR i Gáisi valgkrets består
for perioden 2021–2024 av Hilde Pedersen,
leder (vara: Marit Myrvoll), Anton P. Hauan (vara:
Ánte Siri), Sara Katrine Aleksandersen (vara:
Trine Kalstad). I tillegg har Ivgu Sámesearvi to
medlemmer; Ane-Alis Vatne Johansen
(nestleder) og Helene Ajuna Olsen.
Nominasjonsprosessen
Kretsvalgstyret hadde godt samarbeid i
nominasjonsprosessen. Vi hadde kun digitale
møter pga pandemien, og syns dette fungerte
godt siden vi slapp å kjøre langt for å møtes.
Til slutt satt vi med flere listekandidater enn vi
hadde plass til på den endelige lista.

Valgkampen
Vi satte opp valgstand i Storgata fem lørdager
i august og september. I tillegg hadde vi stand
om ettermiddagen fredag 27. august med
presidentkandidat Silje Karine Muotka.
Lørdag 4. september kjørte Runar og Hilde med
foreningens lavvo til Finnsnes der vi satte opp
valgstand på torget ilag med Leif Pedersen fra
Senja og Midt-Troms sameforening, og
sametingsrepr. Karen Anette Anti var også med.
Ivgu samesearvi hadde ansvar for valgstands i
nordfylket.

Nominasjonsmøtet ble holdt 16. mars, med både
fysisk og digital deltakelse. Kretsvalgstyrets
forslag til liste ble enstemmig valgt.
NSRs valgliste i Gáisi valgkrets:
1. Runar Myrnes Balto, 1987, Tromsø
2. Sandra Márjá West, 1990, Gáivuotna
3. Henrik Olsen, 1970, Gáivuotna
4. Sara Katrine Aleksandersen, 2001, Tromsø
5. Vidar Andersen, 1978, Tromsø
6. Ane-Alis Vatne Johansen, 1990, Omasvuotna
7. Niko-Mihkal Valkeapää, 1968, Tromsø
8. Karen Anette Anti, 1972, Målselv
9. Åge Tobiassen, 1953, Senja
10. Camilla Brattland, 1980, Tromsø
11. Rolf Johansen, 1954, Lyngen
12. Anne Dalheim, 1949, Omasvuotna

På valgkvelden 13. september arrangerte vi en
vellykka valgvake på Jernbanen, med 15–20
gjester. Ansvarlige var Lene og Runar.
Valgresultatet
NSR fikk 749 stemmer, som utgjør 37,6 % av
stemmene i Gáisi valgkrets.
Romssa Sámi Searvi har nå tre representanter i
Sametinget, Runar Myrnes Balto og Sandra
Márjá West som faste representanter. Sara
Katrine Aleksandersen rykket opp og møter
fast så lenge kretsens førstekandidat Runar
Myrnes Balto sitter i sametingsrådet.
Resten av valglista består av Henrik Olsen,
Vidar Andersen, Ane-Alis Vatne Johansen,
Niko-Mihkal Valkeapää, Karen Anette Anti,
Camilla Brattland, Rolf Johansen og Anne
Dalheim. Åge Tobiassen som var nr 9 på lista
døde dessverre noen uker etter valget.
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Samisk hus
Samisk hus i Tromsø er nå nærmere realisering
enn noensinne.
På slutten av 2020 søkte Romssa Sámi Searvi
om tilskudd til forprosjekt for Samisk hus, og fikk
innvilget 120.000 kr fra Norsk kulturråd og
50.000 kr fra Samfunnsløftet v/Sparebanken
Nord-Norge.
Vi engasjerte prosjektleder Alice Marie Jektevik,
og det ble opprettet ei styringsgruppe bestående
av representanter fra Samisk foreldrenettverk
SFNiT, Romssa Noereh, Sámi studeantasearvi
Davvi-Norggas SSDN og Romssa Sámi Searvi
var representert ved Kirsti Lervoll og Øystein
Oldervoll som vara. Prosjektleder og
styringsgruppa var ferdig med sitt arbeid i januar,
og prosjektrapport og regnskap er sendt inn til
kulturrådet og banken, og det økonomiske er
oppgjort.

halvdel av 2022. Fra Sametingets side blir det
behandlet direkte av sametingsrådet.
Det er vårt ønske at Samisk hus skal være en
møteplass for alle med samisk tilknytning, og det
skal være åpent for alle samer, uansett hvilken
organisasjon eller parti man er tilhører, eller om
man ikke er medlem noen steder.
Vi håper at vi kan være med på åpning av
Samisk hus ved neste årsskifte.

Våre innspill og forslag
Vi foreslo Hans Ragnar Mathisen som
mottaker av Savio-prisen for 2021. Da det ble
kjent at han ville bli tildelt prisen, møtte vi han
ved Báhpajávri 4. juni og overrakte blomster.

Forprosjektet hadde som mål å utrede eierform,
finansiering, lokalisering og innhold for et samisk
hus i Tromsø.
Styringsgruppa ønsker at Samisk hus opprettes
som et offentlig eid aksjeselskap med tre eiere;
Tromsø kommune, Troms og Finnmark
fylkeskommune og Sametinget, som alle stiller
seg positive til en offentlig eierskapsmodell.
Det foreligger et realistisk driftsbudsjett, med en
mulig samlokalisering med Gáisi språksenter og
Romsa kunsthall/Mađđi. Flere mulige lokaler har
vært vurdert, og det er kommet mange innspill til
innhold i møteplassen Samisk hus. Det jobbes
foreløpig med planer om å bruke Skippergt 15.
Underveis dukket det opp mulighet til å søke
midler fra Arktis 2030 som fylkeskommunen
administrerer. Her har vi søkt og fått innvilget kr
220.000 til neste fase i prosjektet. Vi har sendt
endringssøknad for disse midlene, slik at
kommunen kan overta dem og ansette
prosjektleder for neste fase. Pr. 15. mars venter
vi enda på svar på søknaden.

Overrekkelse av blomster til Hans Ragnar Mathisen
i anledning Savio-prisen 2021.

Romssa Sámi Searvi sendte 16.4.21
høringsuttalelse om opprettelse av
samiskklasse på ungdomsskolen i Tromsø.
Lene hadde hovedansvar for denne.
Romssa Sámi Searvi sendte høringsuttalelse om
endringer i Samelovens språkregler 15.
november. Lene hadde hovedansvar for denne.
Romssa Sámi Searvi foreslo for Tromsø
kommune følgende nye styremedlemmer til
Gáisi språksenter for 2022–2024: Ánte Siri som
medlem og Jenny Mikalsen som vara.

Tromsø kommune står klar til å overta disse
midlene og drive prosjektet videre. Saken skal
opp til politisk behandling i kommunestyre og
fylkestinget forhåpentligvis i løpet av første
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Deltakelser og representasjoner
NSR kandidatsamling 29.–30. mai: I tillegg til
listekandidatene deltok Hilde digitalt, og Hanne
holdt kurs i kronikkskriving.
Foreningen Norden Tromsøs 75 års
jubileumsfeiring 18. juni: Lene representerte
foreninga.
Konferansen Kultur-Tromsø 2035 arrangert av
Tromsø kommune 25. august: Hilde deltok for
foreninga.
Redd Repparfjord-markering 28. august i
Tromsø: Runar holdt appell for Romssa Sámi
SearviRomssa Sámi Searvi. Hilde, Lene og
Hanne deltok på markeringen. Lene var på
besøk i leira Redd Repparfjorden 2.
september.
Utdeling av Savioprisen 18. oktober: Hilde,
Hanne, Øystein og Tiina fra styret deltok og
overleverte gave til Hans Ragnar Mathisen.
Hilde holdt tale på arrangementet på Storgata
camping.
Innspillsmøte for og i regi av Samisk hus
lørdag 11. desember i Skippergata 15. Møtet
ble ledet av prosjektleder Alice Jektevik, og vi
fikk omvisning i bygget. Hilde og Lene møtte.
Troms og Finnmark fylkeskommunes
samekonferanse ble arrangert 2.–3. mars 2022.
Pga sykdom hadde vi ingen deltakere tilstede.

Verv
● Runar Myrnes Balto var nr 1 på valglista og
blei valgt inn i sametingsrådet, og trakk seg da
som leder av NSR.
● Sandra Márjá West var nr 2 på valglista og er
fast representant på Sámediggi 2022–2024, der
hun er leder i valgkomiteen og medlem i
Nærings- og kulturkomiteen.
● Sara Katrine Aleksandersen var nr 4 på
valglista og møter fast på Sámediggi så lenge
Runar er i sametingsrådet. Hun er medlem i
Nærings- og kulturkomiteen og i
plenumsledelsen.
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● Vidar Andersen var politisk nestleder i NSR,
og blei konstituert som leder fra oktober 2021.
● Ester Fjellheim har vært med i Sametingets
Eldreråd for perioden 2017–2021, etter forslag
fra Romssa Sámi Searvi.
● Raimo Valle leder NSRs arbeidsplassutvalg.
● Sara Katrine Aleksandersen ble valgt til vara
til styret i NSR Nuorat på NSRs ekstraordinære
landsmøte i januar 2021.
● Hilde Pedersen ble valgt til tredje vara til
styret i Samisk Studieforbund (SOL) på NSRs
landsmøte oktober 2020.
● I perioden 2018-2022 har Lisa Pedersen vært
styreleder for Gáisi Giellagouvddáš, som
Romssa Sámi Searvi sin representant i styret.
Ánte Siri har vært vara.
● Fra mars 2022 er Ánte Siri er styreleder for
Gáisi Giellaguovddáš, som Romssa Sámi Searvi
sin representant i styret. Jenny Mikalsen er
vara.
● Jenny Mikalsen er vår representant i Tromsø
kommunes komité for feiring av Samefolkets dag
for 2022.
● Karen Anette Anti blei valgt inn i
rovviltnemnda for region 8 Troms og Finnmark
etter forslag fra Romssa Sámi Searvi, og er
nestleder i nemnda.

Romssa Sámi Searvi i media
Feiring av samarbeidsavtale 28. mai: Vi fikk
nyhetsoppslag i Ávvir, Nordlys og iTromsø.
Valgstanden vår i Storgata blei omtalt i
iTromsø
Valgvake med oppslag i iTromsø, Nordlys og
Ávvir.

Medlemstall og kontingent
Pr. 31. desember 2021 hadde Romssa Sámi
Searvi 111 medlemmer, som er 9 medlemmer
mer enn året før. Av disse er 7 barne-/
ungdomsmedlemmer (25 år eller yngre).
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NSR sentralt har det fulle ansvar for innkreving
av medlemskontingent. Foreningen får tilbakebetalt 150 kr. pr. hovedmedlem og 50 kr pr
barn-/ungdomsmedlem fra NSR for 2021.
Styret tok i desember kontakt med en del
medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten
for 2021, og det resulterte i et høyere
medlemstall ved utgangen av året.
Hans Ragnar Mathisen og Ester Fjellheim er
foreningas æresmedlemmer.

Økonomi
Romssa Sámi Searvi har søkt årlig
grunntilskudd for samiske kulturorganisasjoner
fra Troms og Finnmark fylkeskommune. For
2021 fikk foreninga kr. 9.000 i tilskudd.
Foreninga fikk 4.000 kr fra Frifond som støtte for
barne- og ungdomsmedlemmer.
Romssa Sámi Searvi er registrert i frivillighetsregisteret og er også med i grasrotandelsordninga fra Norsk Tipping.
I 2021 mottok vi kr 17.478 i grasrotmidler.
Resultatregnskapet til Romssa Sámi Searvi viser
et overskudd på kr 14.980 for 2021. Egenkapital
ved slutten av regnskapsåret var kr 167.511.
Ved årets slutt har foreningen kr 140.857 i
bankbeholdning, herav kr 50.229 på
plasseringskonto.

Eiendeler og anskaffelser
Romssa Sámi Searvi har kjøpt inn et smarttelt
og campingbord for bruk på stand. Marit Myrvoll
sydde NSR-vegg til teltet,
Romssa Sámi Searvi har tre store kaffekanner
og en dobbel Moccamaster kaffetrakter,
standflagg, sittebenk, lavvo og messetelt.
Foreningens har arbeids- lamper/skjøteledninger, samt noen gamle arkiv-esker.
Alt er lagret hos Hilde. Det er også arkivesker
hos Lene og Sauli. Det finnes en del kunst og
annet materiale lagret hos medlemmer. Dette må
dokumenteres og registreres.

● Foreningen har i en årrekke eid 4 aksjer i
Ságat Sámiid Ávisa AS, og disse føres i
regnskapet.
● Foreningens bankkontoer er som før i
Sparebanken Nord-Norge.
● Vi har abonnement på regnskapsprogram hos
Visma Eaccounting, siden 2017, og alt av bilag
lagres i skyen.
● Vi har registrert oss på Vipps for enkelt å ta
imot innbetalinger.
● Vi har konto på tikkio.com for salg av billetter
til arrangementer, knyttet opp mot foreningens
organisasjonsnummer og bankkonto.
● Domenet tromsosameforening.no og
mailadressen post@tromsosameforening.no,
som hostes hos one.com og her betales årlig
abonnement.
● Elektronisk arkiv på Google Disk, knyttet til
foreningens Gmail rss@nsr.no - som igjen
brukes av NSR sitt medlemssystem, HyperSys.

Sosiale medier og kommunikasjon
Romssa Sámi Searvi har fått ny hjemmeside
Hilde, Hanne og Lene deltok i april på opplæring
i regi av NSR om bruk av hjemmesida. De har
publisert tekster om duodjikurs, Savioprisen,
Finnheia/Rávdnjemuotki, samarbeidsavtalen
med Tromsø kommune og årsmøtet. På den
gamle hjemmesida er det tidligere historie om
foreninga, arrangementer og vedtekter.
Facebooksida romssasamisearvi oppdateres
jevnlig. Dette er hoved-informasjonskanalen vår,
sammen med epost direkte til medlemmer.
Pr. 15. mars 2022 har vi 811 som følger
facebook-sida vår, mot 766 forrige år.
I facebookgruppa romssasamisearvi kan alle
legge innlegg. Dette er en offentlig gruppe, dvs.
synlig for alle og alle som ønsker kan bli
medlem. Pr. 15. mars 2022 har gruppa 239
medlemmer, mot 225 forrige år.
På instagram romssasamisearvi legger vi ut
bilder relatert til aktiviteter i foreningen. Bruk
gjerne #romssasamisearvi hvis dere legger ut
bilder fra våre arrangementer. Kontoen har 661
følgere pr. 15. mars 2022, mot 548 forrige år.

Foreningen har også en del ikke-fysiske
“eiendeler”:
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